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O PREFEITO DE IRINE,ÓPOLIS"

ROBERTO BATSCHAUER E O NOVO PRESIDENTE DA ASSOCIA!ÇAO
DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO CANOINHAS, (AMVAC),

ELEItO E EM,POSSADO NA _ÚLT'IMA QUARTA-FEIRA EM REUNIÃO
REALIZADA NO RECINTO DA CAMARA MUNICIPAL DE ..

, -

{ CANOINHAS.,
'

,

A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DA AMVAC, QUE POR
MOTIVOS IMPERIOSOS FOaA ADIADA DO DIA 5 PARA O DIA 19,

CONTOU COM A PRESENiÇA DE TRÊS DOS CINCO PREFEITOS
ASSOCIADOS, SENDO E.LES BENE:PITO THER$ZIO DE CARVALHO /

NETTO, DE CANOINHAS; ROBERTO BATSCHAUER,
DE IRINBÕPOLIS E CLAUHIO GADOTTI, DE MAJOR VIEIRA,
ESTE ÚLTIMO, O ATÊ, ENTAO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇAO,

- QUE CUMPRIU MANDA1'O PR�VISÓRIO DE APENAS, 6 MESES.

(ÚLTIMA PAGINA)'

M O B R A L descobre artista
Fela_pe Schrnidtem

- -

(ÚLTIMA PAGINA)
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o INSTITUTO DE ADMINI�T:R..J}lÇAO FINANCEIR A DA PREVIDI;NCÍA E, ASSISTtNCIA SOCIAL �

1 I
\

lAPAS, LEMBRA AS EMPRESAS' E CONTRIBUIN TES EM GERAL QUE o PRAZO DE VALIDADZ
/ ,

'

DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITU A:ÇÁO - CRS, TERMINA NO ÚLTIMO DIA ÚTIB
- �

,

DE FEVEREIRO. o CRS PARA o EXERctCIO DE 1981 DEVERA SER REQUERIDO NA AG�NCIA

DA PREVID1:NCIA SOCIAL MAIS PRóXIMA DE SUA JURISDI,ç.AO. (ÚLTIMA PAGINA)
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(.1A equipe do Esporte Clube Operária, iniciando os preparativos. atra
vés de- jogos amistosos pára participar. do campeonato da primeira divisão da ci
dade de Canoinhas, recebeu no domingo, dia 15; o Clube Atlético Sãomateuense·
para, no Estádio Municipal, realizar o encontro corno medida e análise do. com
portamento de seus atletas. .

'.. Neste primeiro jogo de observação, o Operário saiu-se quase que a

-, contento, equiparando-se aos outros clubes que irão compor a tabela do .refertdo
campeonato. Basta tão somente melhorar a meia-cancha, poucos pontos negativos,
observados e assim jogadores nos seus, devidos setores de competição.rElementos
de porte físico e' espfrito competitivo o Operário possui, tanto que suportou' até os,
últimos minutos a aguerrida e bem estruturada equipe visitante O Clube Atlético
Sãomateuense é .bem formado, maduro e hábil por todos os' setores, fazendo por
merecer a vitória por 3 tentos a 2. Este clube vencia o Operário na etapa inicial
por 2 a 1, com gols de .Fernando aos 5- minutos; Tiquinho aos 16,; Mafra diminuiu

J aos 30 para o Operário. Na fase complementar aos 26 minutos, Wilmar ampliou pa
ra o Sãomateuense, e Gerson marcou para o Operário aos 34, fechando. o �lacar
em favor dos visitantes em 3 a 2.

_

.

'

....aR.,., &sMi - Si

I a

CatarinantaO Operário alinhou com: Palaoro; Eraldo, Schavalla, Irineu (Gerson)
e Guebert (Jadfr) : Adilson, Gibi e Mafra; Scopel (Leomar)', Mimi e Alemão. O
Clube Atlético Sãomateuense jogou e venceu com: Dorico (Joãozinho); Edson, Ia
ros, João Maria e Genéaio (Néri}; Kide, Tiquinho e Wilmar: Fernando, Curt (Ka
ticha) $ Dico (Ne.go).

,
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"F O T O C Ó P I A S �
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Coluna
Tridimensional

CARTÓRIO DO REGISTRO. CIVIL - EDIFíCIO DO FORUM

MAQUINA MODERNA E SOFISTICADA '''SECRETARY
II" - CÓPIAS SIMPLES E DUPLA FACE - TODOS OS
TAMANHOS - PAPEL TIMBRADO E CIRCULARES PA-,

RA ÉMPRÉSAS - PAPEL VEGETAL E TODOS OS
IMPRESSOS.

QUALIDADE ABSOLUTA - PRONTO ATENDIMENTO.

Mauro Luiz Kichéleski

�====================================�---:==========�

�-----------------------------------------------------�

Dra. Zoé WaJkyria Natividade Seleme
CIRURGIA DENTISTA -

'

- elC 005589]59/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças. '

I '

.

- Especialização. em Odontopedíatría -

\
.

HORA MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

• . -

.

HeloisaOra. --,

�..

EXPORTAÇÃO
-

,

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPLETA DOS MOTORES ELÉ- '

TRICOS "WEG".
." .

,

PONTES ROLANTES - TALHAS ELETRICAS' - CARRINHOS INDUSTRIAIS
--.

, CABOS DE A.ÇO DE. TODAS AS BITOLAS.

,

CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA COMAR ..

CA DE CANOINHAS - ESTADO DE SANTA CATARINA

LoteamentoEdital
EULALIA GLAáA KOHLBECK, Oficial do. RCgistro' de

'

Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado. de Santa

Catarina, na forma da Lei,
.

Faz público, para ciência dos interessados, em. cumpri
mento ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, que
por ANTONIO MARON BECIL e sua mulher MARIA,:qE JESUS
FERNANDES B�CIL, foram depositados em seu C�orIO, .memo
rial descritivo, planta e demais papéis e documento� relativos a.o
Loteamento "VITOR FERNANDES DE SOUZA" situado na ci

dade de Major Vieira, desta comarca, conforme planta abaixo.
_. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados

quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresenta�as
dentro do prazo de quinze (15) dias!, a con.tar da data da :t�rceIra
e última publicação do- presente Edital. FIn,d<;> o pr�zo e ,na? ha
vendo impugnação de terceiros, ou deste OfICIO, sera procedido, o
registro.

O processo encontra-se a disposição dos 'interessados,
neste Cartório durante as horas regulamentares. Dado e passado
nesta cidade d'e Canoinhas, Estado de Santa Catarina, aos vinte e

oito (28) dias do'mês de janeiro de 1981.
,

EULALIA GLABA KOHLBECK
Oficial do Registro de Imóveis ,- CPf n.? 249 �11 199/34

de

_"_II.____

Como escrevi sábado p.j»., ho-,
je dissertaria sobre a contribuição
que, a Caixa Econômica Federal
(CEF) está prestando à campanha
em prol dos deficientes. físicos.
Pois" é memorável 'o que a CE,F' es
tá fazendo em auxílio aos deficieri
'teso

O slogam está sendo impresso
na loteria esportiva, e principiou a

partir do TESTE 529. Agora trans
.

creverei o que estava impresso no

verso
-

da LEJ, teste 529, pré-datado
.dos dias 10 e 11/0'1/81.

IR E VIR
Um direito de todos .

, Colabore para que um paraplé
gico tenha a sua cadeira de rodas.
Deposite sua doação na conta nú
mero 2000 (dois mil) em qualquer
agência ela caixa.

A frase "Ir e Vir, Um direito
de todos:", expressa tudo sobre o

ano internacional dos paraplégicos.
Todas as nossas' reenvindicações
baseiam-se nesta frace, o movimen
to todo é baseado nesta.

IR E VIR, ir significa partir
sem dizer pra 'onde, serrr dar maio
res explicações. Vir., significa che
gar sem dar maiores satisfações. a
ninguém. Este, um direito univer
sal.

NOTAS
Na coluna datada do dia 06/12/

1980, parágrafo primeiro, eu citava:
"Esta, coluna visa única ,e exclusi
vamente defender os' três milhões
de pessoas ...

"

Retifico, pois há um pequeno
engano quanto a numerologia, ao

invés de três milhões, existem no

Brasil atualmente; dez milhões.
=I=:::::::::=:�::::�::::::=::==:::::=-;;.;::=:�:::::=:::::�=:;::::�=:::::::::=:::: ::.:::::: !::::::::::: .

Dos quais vivem em São Paulo cer-.. ,/ \ ...

:: ';!. ca de dois milhões e duzentos mil:;
I: pessoas deficientes físicas'.H

"!! /:: ..Entrevistas e mais entrevistas,'ii :: ·na televisão principalmente Ieva-
;: :. nos a crer que o interesse jornalís-::

'

1JJlIfI!� tico está aumentando cada dia queiI ii passa. A coberturaté total. O que:: :: honra e dignifica uma causa tão••
!�ii - .• justa.'

U VENDE-SE UMA CASA RECÉM CONSTRUíDA, !;. Honra-nos o apoio governa-

i..·: COM 100'M2, TIJOLO A,VISTÁ,'A/100 lVIE.TROS D,A RUA' f;......• .,·mental� prdncipalmente da esposa
• do chefe da nação, dona Léia Fi-

,.II A' - O' rn ATAR PE
:� gueiredo . Os membros foram rece-" EXPEDICIONARIOS, ATR S DO BOLA - IR �

- 55 bidos pelo presidente dia 14/01; na;; .. -

,•.
... ocasião entregaram um documentoii LO TELEFONE 22·-0165. 'e� no qual estão as reivindicações..
::.,. . ....

-.. classiaís .H u'
;:::::t:::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::�=::::::::�:::;=:=::��=�:=::�:I�·::: Próxima semana, trarei o pro-

blema de lideranca da comissão
nacional e dos clubes dos paraplé
gicos co� fins esportivos, esta lide
rança ocupa ela um ser normal, o.
Que causa grande angústia nos pa
raplégicos, sem que o cargo lhes,
pertence. ,O porque disso, e os por
ques da questão de deficientes físi
cos não ocuparem a direção da Co
misão .

. Sugestões e correspondência
'poderão ser 'enviados para:

.-'
. Jornal Correio: do Norte

Coluna Tridimensional
Caixa Postal, 2,-D
89460 - Canoinhas - SC

Portanto até sábado, ..

CIRURGIA-DENTISTA
"

CRO 1091

Consultório: Rua Major Vieira, 505 =: 1:0 a�dar.
(ao lado do Edifício MU5:sí)

Fone 22-0439

ESQUADRIAS DE F�RRO E ALUMíNIO - PORTAS PANTÓGRAFICAS E FER

RAGENS :P'ARA PORTAS DE ELEVAÇÃO - GRADES �ARA
MUROS, PORTÕES, ETC.

'IM::: 'C. -=?'tTMC

Walde'rnar Knüpp_el

o
-

:r
o
...
:r
�

,

tMOVEL '

,-

Rua Major Vieira, 360, -, Fone (0477) 22·· 0336 - CANOINHAS -. Santa Catarina

,·
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INDÚSTRIA - COMÉ' CIO- -

/
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BOX PARA BANHEIROS.

, ,

,REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

,

IMOtll L

RUA

r'"
ti .........h..... fi. in

.,......,.....�
... fftriiI ..w... ri fi' i' i. i •• 'S' i" i i '"

ate a, Venda
VENDEM-SE DOIS LOTES, MEDINDO 600 M2

CADA SITUÁDOS NA RUA FREDERICO KOHLER, CAM ..
,

, .

PO D'AGUA VERDE DISTANTES 400 METROS DO AS-,
.

FALTO. LOCAL ,COM ÓTIMA VALORIZAÇÃO.
MELHORES INFORMAÇõES NESTA' REDA

ÇAO OU NA RUA NAZIR CORDEIRO, 453. (FUNDOS
J

IGREJA SÃO FRANC,ISCO)

-
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o 181M ro o rá
de 'pós -g a nação

o Instituto Brasileiro de Ad

ministração Municipal - IBAM,
através de sua Escola Nacional de

.

Serviços Urbanos - ENSUR" sob o

patrocínio da Secretaria de Arti

culação com os .Estados e Municí

pios _' SAREM, realizará, de 20 de

abril a 18 de dezembro de 198,1,
dois cursos a nível de pós-gradua-
,ção, quais sejam: XI Curso de Ad

ministração Municipal - CAM e o

XI Curso de Metodologia e Projetos
de Desenvolvimento Municipal e

Urbano - CEMqAM.

·s C rs s à nível
o·cipa)

o Curso de Administração Mu- '

nicipal somente admite formados
em administração pública, direito, INSTITUTO BRASILEIRO DE

ciências contábeis e economia, e o ADMIN�STRAÇ,ÃO MUNIC'I-

Curso de Metodologia e Projetos de PAL - IBAM

Desenvolvimento Municipal e Ur- Largo IBAM, n.? 1 - RUMAI-
bano destina-se a todos os técnicos, TÁ

graduados com nível universitário 22.282 - RIO UE JANE,IRO

que pertençam aos quadros de ór-
-

- telefone (021) 266-6622

aRua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMACIA DE PLANT,ÃO: De sábado (21) a sexta-feira,
(27) MACHADO - Rua Vidal

/

Ramos, 404 - Fone '0805
'

}'IÉDICOS DE PLANTA0: Em casos de extrema urgência _
Fone 22-0033

RADIO PATRULHA: FORe:'196

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

PLANT�O CELESC: Fone: 196
, .,

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-0179

RÁDIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:C}()
J horas e das 14:tlO às 18:00 ho

ras. Aos sábados até às 16:00 Ihoras. Os cursos destinam-se a pTO
físsíonais graduados'_em nível uni
versitário ocupantes de cargo ou

função na administração. municipal,
em órgãos de articulação e assis-

tência técnica a municípios, em se

cretarias estaduais de planejamen
to,' em tribunais ou conselhos de

contas, em organismos metropolita
nos, em organismos regionais ou

microrregionais de,'desenvolvimen

to; ou que exerçam funções. de ma

gistério nas áreas de urbanismo e

administração pública.
'

reu

Crédito .Ruràl do Banco
IO� pequeno

Ao representar o Governa-
'dor do Estado, dia' 3 último, nas
solenidades de' instalação de
Postos Avançados de Crédito
Rural do Banco do Brasil, em

Meleiro, Jacinto Machado e

Gravatal, o' presidente da ..

CODESC, Marcos Henrique Bu,

echler, destacou, o benefício que
esses postos trazem,' principal
mente ao pequeno produtor, que

gãos públicos voltados, para o pla
nejamento urbano e o desenvolvi
mento local.

\

representa a base da estrutura
fundiária de Santa Catarina,
considerando-se que a média de
seus contratos fica em torno de
100 mil cruzeirós.

,
1.° OFíCIO DE NOT'AS

TABELIONATO PAULA S. CARVALHO

Edital' de Notificação de Protesto
Por não ter sido encontrado

pessoalmente no endereco a mim
fornecido, ou por se recusar a to- ,

mar ciência, faço saber aos que o

'presente Edital virem ou dele ti
verem conhecimento,. que deu en
trada neste Ofício para ser protes
tado contra o responsável dentro
do prazo legal, o título. com as se-,

guintes caracterieticas .

NOTA PROMISSóRIA s/n.?
- Valor Cr$ 10.'0'0.0,00. - Venci
me:r:to: 15.0.1.81 - Emitida por
JOAO PE,DRO MASSANE,IRO em

favor de Pedro Paulo Riske.
Canoinhas, 18 de fevereiro de

19'811.
.

PAULA S. CARVALHO
OFICIAL DE HROTESTOS
CPF. n.O 246 975 329'-53

Os cursos serão ministrados na

sede' do I�AM, no. Rio, de Janeiro:
os participantes terão direito a uma

bolsa mensal de ,Cr$ 15.000,00 du

rante os oito meses de realização
do curso. Os interessados poderão
solicitar maiores informações no

seguinte endereço: ,

Buechler agradeceu, em no

me do governador Jorge Bor

nhausen, o apoio que o Banco
do Brasil tem emprestado ao de
senvolvimento do Estado . de

para
Encontram-se abertas, pelo.

prazo de 30 dias, as inscrições
para o Concurso ao' Cargo de

Promotor Substituto; na carrei

ra do Ministério Público do Es
tado de Santa Catarina. No mo-

/'

mento existem 38 vagas e o ven,
....

"cimento inicial é de Cr$ .

53.232,00, sem contar o reajuste

-':4 i D iii iiI ii ii i2 I I.d • Li i • e nlnfliTTll li b II II • ti , � ti iS D III 51 ti I I * a I ti i a � li li I!I a li II li i I B d I I d W"T1"lfT'i'1n1TT -

Dr. Clérció Odir' Tremi
,Especialização em CARDIOLOGIA e CLíNICA MÉDICA no

Hospital' do Servidor Público Estadual de São Paulo. .:
/

Estágio em cardiologia no Instituto de Doenças. Cardio Pulmonares
E. J. Zerbini no Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo.

ELETRO CARDIOGRAFIA E TESTE ERGOMÉTRICO

Consult.: Rua Vidal Ramos, 1107

TelefOne 22-0'438

Residência:
R. Vídal Ramos, 1107 - 1.0 andar
Telefone 22 '0438

'

do
agricultor
Santa Catarina, chegando, cada
vez mais, junto ao povo, numa

política de descentralização. A,s
solenidades de instalação foram
realizadas às 10 horas em Melei,
ro, às 14 horas em Jacinto Ma,

chado e às 17 horas em Grava

tal, contando com a presença do

Chefe de Gabinete da Presidên ..

cia do Banco, Duphe Carneiro. '

t g", • ',I! PJ li"" !!U'!.!.!!L!.!Y.!.!..!.Y.U' D 111!_â!! •• 'IIII!!!,,' "III! " g" LIlI! III'U" LrL'L'.."" R li'

H .RTP; aSE m·-"" *,;-UhiiiW&àa-ZN E *4*9f"&1

Ínscricões abertas 'ao concurse
,

"i"'VRFE '!3'Mf q !!' m- ....

,

romotor substituto
que entra em vigor a partir de
1.O/de maio.

Os pedidos de inscrição,
acompanhados de duas fotos
3X4, deverão ser dirigidos ao

Procurador Geral do Estado e

entregues na Seeretaría da-Co
missão do Concurso, instalada
no prédio, da Procuradoria Ge
ral do Estado (Praça XV de N0-

vembro, n? 6 Florianópolis),
no horário das 14 às ,18 horàs.

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE
l\IIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

VOCi\' ENCONTRARA P'ARA'/PRONTA ENTREGA:
'

Marca Ano

1975
1980
1977
1979
1980 (
1979

'2,0 Ofício da Notas

Edit'ai 'de

Notificação
de

Os candidatos deverão ser

bacharéis em Direito -por fa
culdade oficial ou reconhecida
pelo

-

Governo Federal, gozar de
boa saúde física e mental, ter
idoneidade moral, estar em dia I
com, as obrigações militares,

I'

eleitorais e escolares, e ter, na

data da abertura das inscrições,
idade inferior a 50 anos, salvo

I

'1 Opala Luxo .

1 Corcel Luxo .. .. ..'..
'

..

1 Chevette '
.

1 Corc'e1-LDO.. .. .. .. ..

1 Chevette SL .. .. .. .. ..

1 Opala, 4 cilindros .. .. .. .. .. ..

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA. ·1
Concessionário General Motors do Brasil S. A
.-',

.
.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta, Gatarina

(

'Protestos

Igoma
-, 11ut�nóveis�a

l-

F·(JCK

Dto-móveiS tt a�

se ocupante de cargo ou função
pública de caráter. efetivo.

I

Basilio' Humenhuk Comércio
de ,Veículos' Ltda.

sempre � melhor oferta 'em veículos novos FORD
e usados' de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA: '

1 Ford Landau - cinza executivo metálico .. 197'8
1 Belína LDO - azul alvorada metálico :... ' 19179

Adquira seu veículo, com a mínima entrada.
, Veícalos inteiramente revisados, de boa procedência aos

I ,

melhores ,p�eços da região.
"

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja' à
'. Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22'-0268, 22-0468 e 22-0024

Fazemos

_
Por, não terem sido, encontrados

nos endereços fornecidos, ou por
recusarem. a tomar ciência, 'faço sa

-ber a que o presente "E.::=HTAL", vi
rem ou dele tiverem conhecimento

J

que deram entrada neste "OFicIO",
para serem protestados contra os

responsáveis dentro do, prazo legal
os títulos. com as seguintes carac-

terísticas:
.

DP n.? 29. 400-D, vencimento
30.01. 81, valor Cr$ 51.0.0:0,,0.0, Cre
dor Comercial Mallon Ltda.; Con
tra: WANDERLE;J MARTINS DOS
SANTOS - OPF n.1O 29,2 121 629-Ü'l.

DP n.IO' 1.233/S0, vencimento
17.11.80, valor Cr$ 3.900,.00., Cre
dor Basílio Humenhuk Comércio de
Veículos, Ltda., Contra: ALAOR
TADEU RODRIGUES - CPF n.? I

216 444 9'79-72.

Os candidatos, cuja ihs�ri-,
ção foi deferida no último con

curso, ficam dispensados da
apresentação dos documentos e

da realização do exame psico
técnico, devendo apenas proce
derem a reiteração do pedido
anterior. Para os, demais, a ta
xa do psicotécníco é de' Cr$ ... -

1.. 200,00 . Ag. provas escritas,'
cuj a data, horário e local serão
c o m u nicados oportunamente,
têm caráter eliminatório e ver..

sarão sobre Direito Penal, Pro
cessual Penal, Direito Civil e

Processual Civil. Por ocasião
da prova oral, deverão Os can

didatos apresentar "curriculum

vitae", podendo também juntar
títulos que os recomendem ao

cargo.

FUCK

Relação de Carros Usados:
1) _' CHEVETTE -

'.

cor marron .. · . · . . . . . . . ano _76
2) FUSCA - cor'marron .. . . . . · . . . . . . . ano 78,

3) _ FUSCA - cor vermelha . .- .. · . · . ano 74

4) _ PASSAT - cor verde ..

'

.. .. · . · . 'ano 78

5) - VARIANTE - cor bege .. . . .. ' .. ano 76

6) - CORCEL - cor bege .. .. . . · . · . ano 77

7) _- MOTO RONDA - cor amarela · . .. ano 80
8) - BELINA - cor vermelha .. . . · ...... . . ano 80
9) - VARIANT II - cor 'branca .. · . · . . . ano 79

�•• ii.'i.'.j.ii.iild'aíii'.'.íii'.i •••••••• í ••• li.í ••• ã •• a ••••• i ••••••.H m""'"'Wh E; 84WiE*.+é&4 ri '*' A9

Canoinhas, 19 de Fevereiro de
1981.

ALCIDES SCHUMACHE,R
OFICIAL MAIOR
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CORREIO DO NORT�
,

21 DE FEVEREIRO DE 1981 ..'

Co'luna g.rico a
Escritório Local da EMATER _ seIACAR,ESC.

INIMIGO NATURAL É MAIS BARATO

O Sr. Adão Schímborski; residente na localidade
de Tira Fogo, município de Canoinhas.tadotando recomenda
ções do Serviço de Extensão Rural, está realizando levanta
mentos semanais das pragas existentes em sua lavoura de so

ja. o "seu" Adão tem 36 hectares, ou 15 alqueires, de soja
fOrmando vagens e ainda não aplicou nenhuma dose de inse
ticida, pois, pelos resultados dos levantamentos, observou-se

que a quantidade de pragas e os danos causados não chegam
a causar quebra na produção da soja. Os gastos com inseti
cidas, para combater tão pequeno número de pragas, seria
bem maior, do que o prejuízo causado pelas mesmas.

.

Com os levantamentos semanais, o "seu" Adão viu
a presença' de diversos inimigos naturais,

.

que fazem.. gratui
! tamente, o controle necessário das 'poucas pragas que apare
cem. Portanto, aí está mais um exemplo do que se chama con

'J. trole biológico. Comprovando-se, novamente, o 'Sucesso do ma,
nejode pragas na lavoura desoja.

, -VIAVEL E COMPENSADORA
A terra-é um patrimônio comum, pois dela depen

de o sustento da humanidade; logo, deve ser tratada com ca-

rinho. ,(

_' -
,

_ Costumeiramente, o' cultivo intenso. das lavouras
anuais; o revolvimento .contínuo do solo e o uso freqüente de

herbicidas, favorecem a desagregação das partículas.do solo.
Isto ocorre todo dia na frente de nossos 'Olhos e as terras vão

,

ficando cada vez mais pobres. Pois, alem disso, ainda é fre- '

qüente a queima da resteva ou tigüera que, afora destruir a

matéria orgânica e a microflora do ::;010, elimina um, razoável
material que .poderia ser incorporado ao solo.

Dentre outras medidas adequadas, éil- adubação
verde é um método eficiente para melhorar as condições fí
sicas do solo e lhe aumentar o teor de matéria .orgâníca. Ter-'
ra gorda, é terra 'boa, dizem. A adubação verde, engorda a

terra. Para isto são utilizadas plantas leguminosas com gran
de produção de massa verde,' que" além da matéria orgânica,

. ainda possuem a capacidade simbíótica de retirar nitrogênio
do ar e, através de suas raízes, fixá-lo no solo.

A adubação verde deve ser uma prática presente
em todas as propriedades rurais, visto que é economicamente
viável e com resultados francamente compensadores.

Para quem compartilhar de nosso ponto de vista,
sugerimos TREMOÇÚ 'ou LUPINUS para a adubação' verde. '

Semeado em Maio, Junho e Julho, poderá ser enterrado' 30 dias
antes do plantio de primavera. Milho, por exemplo.

- Sua terra vai lhe, agradecer .

CUSTO l\IÉDIO DE PRODU'ÇAO DE SUíNOS'
o Centro Nacional de Pesquisa de suínos e aves

-- CNPSA, vinculado à, EMBRAPA, calculou. o 'custo médio
de produção de suínos, em trabalho elaborado por José F.
Pretas, pesquisador. do CNPSA em -Concórdia:- se. Para o

final-do ano passado, ,4.° trimestre de 1980, chegou ao custo
médio por quilo de suíno terminado, de Cr$ 66,84 (sessenta e'

seis cruzeiros e oitenta e. quatro centavos) . ,Quer dizer, em

média, 'O criador gasta Crl 66,84 para obter 1 quiIo de porco
gordo.
NOTA: correspondência contendo perguntas ou sugestõe� de

verão ser enviadas para: Jornal "CorYei& de Norte" .

(Coluna Agrícola) Caixa Postal, 2-D
89�60 • Canoinhas-SC.

\

Parà um 'bo-m_, chima·r,rão
preFira.

Barras
Decreto. N. 614 de 05, de ·janelro de 1981

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de
Três Barras Estado de Santa Catarina,, ,

.no uso de suas atribuições Legais e de
conformidade com o item IV do Artigo 70
-da Lei Complementar D.O 05/75 e Artigo

i 6.<0 do Decreto-Lei n,? 3365/41 modificado
pela Lei 27�6/56,

DECRETA:

CERTIFICADO
'EXTRAVIADO

�

VITOR MEJ>JDES declara para
os devidos fins que extraviou, o

Certificado de Propriedade do veí
culo Volkswagen Sedan '1300, ano

'1974, cpr vermelha, placa TR-0398j'
chassis 'BJ. 077089.

O mesmo fica sem efeito por
ter requerido segunda via.

, DOCUMENT,9S
EXTRAVIADÓS

,

ATHUR G. GUIMARÃES, de
clara, para os devidos fins que' ex

traviou os seguintes documentos:
Carteira de Motorista, Carteira de '

Identidade, Titulo de Eleitor e Cer
tif'icado de Dispensa do Serviço Mi
litar.

Os' mesmos ficam sem ef,eito
por ter requerido segundas" vias.

DOC,UM'ENTOS
E X T R A V I A -D o S
ANTONIO MILTON SOARES

TORMENA, declara para os devi
dos fins que extraviou todos 05 do
cumentos do Chevette ano 19'80
cor beje, placa CA-3300, chassis
CH-5CllAKC-156607.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter requerido segundas vias.

- .

(Suchek -- Ix )

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS
RODOLFO LINZMEIER decla-

ra para os devidos. fins, que exü?,
viou todos os documentos do carru
nhão Ford F-350, ano 19'72� cor ver-

de, placa DJ\.-1512, chassis .

CH. F3_5DA-77254.
Os mesmos ficam sem efeito

por ter requerido segundas vias. '

. (Suchek -- Ix)
- I '

'_ «COMPA,DRE»

- parte para aberturas de ruas.

Art. 3.° - O uso e regulamentação das
.áreas resultantes da permuta acima menciona..

'

das (Prefeitura-Flagelados) serão' objeto de
Decreto do Poder Executivo Municipal.

'. Art. 4.° --- Para atender às despesas de
correntes do artigo 1.0 fica aberto um crédito
especial, por conta da anulação da seguinte Do-

tação Orçamentária, no valor de Cr$ .

',1.'700-.000,00 (Hum milhão e setecentos mil
cruzeiros) .

"

I
.

CRÉDITO ESPECIAL: . .. .. Cr$ 1.700.000,00
ANU�AÇAO _

Departamento de Serviços Ur-
banos -

Proj/AÜv.-Manut. 'do Dept."
de Serv . Urbanos

Eleménto:' 4.2.1. O _.' Aquisição
'

.

\ .imóveis .. .. . '. . ... Cr$ 1. 7pO. 000,00
TOTAL DA ,ANULAÇÃO Cr$ 1. 700 . 000,00

Art. 5.0 - Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário ..
- J Prefeitura Municipal de Três Barras SC,
em 05.01.81

-

Art. 1.0 _ Fica declarado de "Utilidade
Pública" pará fins de desapropriação, conforme
a letra "E" do Artigo 5.° do Decreto-Lei n.? .. ;

. 3365/41, o imóvel Rural de propriedade do �e
nhor Vilson Abner Bíshop, com área de 48.400
m/2. (Quarenta e oito mil e quatrocentos metros

quadrados), situado no Bairro São Cri,stóvão,'
neste Município, fazendo frente para a Estrada
Canoinhas-Três Barras,' dividindo de um. lado
com o loteamento de propriedade dos Senhores:
Altivo-N., Achilles M., Alceu A., Arlindo F.,
Angelino Ferrari, Adaír C. F. Knoreck e As
celínda I. F. Érey; de outro lado com a Estra
da TBR-456, e fundos .com1�rras de proprieda
de do Frigorífico Canoínhas SI�.

/ -

Art. 2.° - O imóvel constante do Art.
1.0 será 'destinado como segue:
/

- parte para permuta com proprietários
�

de um único terreno e residentes nas áreas. ala

gadiças condenadas pelo Decreto n." 613 'de ...

05.01.81, desta Municipalidade.
- parte para obras governamentais ou de

infra-estrutura ou para ser doado à indústrias
mediante Lei específica.
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EWDresa -Industrial ,8 Comer.oial Fu·VI S. A.
-:- MATERIAIS PARA CONST.RUÇAO _!'-

.

( , .

FUC.K -rdATERIA� PARA CONSTRUÇAO ,TEM A SOLUÇA0 P,ARA f3UA POu-·
, ,

PAN'CA EM-SI, GANHE OS IMELlIORES J-lUtOSE)\ MAIOlt ,CORREÇ.AO MQNI.

TAlUA" CONSTRUINDO OU REFORMAN;)O CO'M MATERIAIS DE roCK MA- ..

---r-'" '.

.
.

T,�BW� PAJi.A eONf3TRV'CA.O.

�UA CAETAN€O COSTA, 860 -=- FONE (0477) 2!-OZ81

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado

no Departamento Administrativo desta Prefei-
tura na data supra.

' -,
,

.

TADEU l{URPIEL - Diretor Administrativo

Cclheitadéira
New Holland . 50'50

A Colheitadeira "NE'W HOLLAND 5050" é a maior
colheitadeira que existe. ".

'

Projetada e construída para oferecer e .máxime

rendimento, com o mínimo de perdas, em qualquer área de

plantação. O seu porte maior resulta em colheita mais rápida
e conseqüentemente maiores lucros.

No seu dimensionamento foram aplicadas as mes-.
,

,

mas técnicas avançadas e a mesma simplicidade mecânica

que tomaram as colheitadeiras "NEW HOLL�ND.�' as mais
conceituadas em todo o mundo. '

A "5Ó50'" é Uma resposta da "SPERRY NE'W HOL
LAND'" aos agricuItor,es que desejavam uma colheit�dei_ra

..

�

� 'perfeita e com mais produtividade. (

NEW aOLLAND 5050. Uma colheitadeira para
muitos e muitos alqueires. ,

r-

Revendedora autorizada "New HOllan�" e "CBT" para li YQgi'ão,

MAVEQDIP·
Máquinas, Veículos e_Eq�ipamentos Ltda.

Rua Duque de Caxias s/n (Próximo ao Cemitério Municipal)
Te1efone (0477) 22-0261 - CEP 89460 - CANQINHAS-SC

-----....".""'" ,..,...
.
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Organização Matecap Ltda.
CGC 82. 729.91�/0001 "� CREC! N.o ·326jSC

Assistência Judiciária Geral � Negócios Imobiliários no Bra

sil, Paraguai, Uruguai e Argentina - Cubagens de Madeiras
_em pé- Medições de 'I'erras - Administração de .Iméveis -
Registro e Licenciamento de .Ateas' Para 'M;neração em Geral
- Planejamento e Pesquisas! - Requerimentos de Terras da.
Marinha - Aposentadorias -- Encaminhamento de Escritu-

, ras de 'Terras - Contratos: � Declarações -- Serviços em Geral.
/

DIR,ETOR,. Selma Cov,tinhó ·Pieczarka"

'

AMessoria Jurídica: Dr. Moacyr Budant (OAB/S�. 189 e

,

'

. D,r. Luiz Ni_edezie�ld- (oAB/se 30.73)

ESCRITóRiOS: Rua Felip'e Schmidt, 3�5 '_ Caixa Postal, '

266 - 1.0 andar _- salas 3, 4 e 5 --- Fone

(0477) 22-,0860 - CEP 89460 Canoinhaa-SC

d,l e 5 A ,Y , I!l !II 5 , ' , , " , ; II , , ' , •M n B I.�!I � ',' IR Ir' 'I u.u,"11I ,UMUJI.I3.JY' ,-" , a I I ' ,'.,
,

, Material Escol_f .. Impressora 8uro Verde

\
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,

tando adventido de que não sen

do contestada a ação presumir
se-ão aceitos 'Como verdadeiros'
os fatos articulados pelo autor
(art. 223 § 1.0 C/C o art. 285
2.a parte do C.P.C.) Tendo pe
lo MM Juíz de Direito .designa
do para o dia 22 de abril de ...

1981, às-_10:00 horas, para a au-

.Cliência de Justificação- quando
após ouvidas as testemunhas ar

roladas será prolatada a senten

ça decidindo sobre a referida

Justificação. E para que .chegu
ao conhecimento de todos man

dou expedir o presente edital,
que será afixado no lugar de'
costume e publicado na forma
da lei. Dado e passado nestâ ci
dade de Canoinhas, Estado 'de
Santa Catarina, aos .rlois dias
do mês de fevereiro de mil no-'
vecentos € oitenta e Um. Eu,

, Zaiden --"E. Seleme, escrivão o

subscrevi.

JUtZ0 DE, DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS,-SC

'Edital de Citação com o prazo
de 30 (trinta) dias .

. o Douto!" Fernando Luiz Soa
�. de Carvalho, Juiz de Di
reito dia 1.a Vara da Comarca
de Canoínhas, Estado de San-

.

tá Catarina, na forma da Lei,
etc

, ,
I

FAZ SABER: ,;. aos-que o pre,
sente edital virem, ou dele co

nhecímento tiverem, por parte
de JOSÉ DROSDECK FILHO
brasileiro, casado, lavrador, re�
sídente e' domiciliado .

em Rio
Novo, no município -de Major
Vieira, nesta Comarca, ficando

. eítados os interessados incertos
e não sabidos, foi requerida 'a

ação .de USUCAPIÃO, do se
, guinte imóvel a seguir transcri
to: _ uma área de terras

-

com
. _

t

170.500 m2 (cento e setenta mil
e quinhentos metros quadra-
40s), com as' seguintes confron
tações: - de um lado confronta
se com Jorge Correia; de outro
lado com Vitor Pichibilkí e Cle
mente Moreira; do outro lado
eom Severo Strak, e de 'outro
lado por uma estrada e com Es
tefano Iantíkoski . Ficando o ci-

Fernando Luis Soares
, de Carvalho

Juiz de Díreito/L" Vara

�------------------------.------------�------------
,

'

.

FIAT - O CARRO MAlS ECÓNÔMIÇO DO BRASIL

FUCK - MUDOU PARA'FIAr_( - MUDE VOCÊ TAMBÉM.

PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA�

A �ASOLINA OU A ALCOOL; O l.Q FABRICANTE- DE
,

. ..

I ,

MOTORES A �LCOOL NO MUNDO.

�'uck Autom,óveis Ltd'8�
Rua Caetano Costa, 2.211
Fone (0477) 22-0007

- CANOINHAS - se

Dr.' Charles Voigt
MEDICO - CRM 2686

CLíNICA GERAL

, "lt�iel'ui� Médica eem duração de 2 anos em Cli�iea Mêdíea
no Hospital Evangélico' de Curitiba.

. Deenças
'

do aparelho digestivo e articulações.

.

I'

OONSULTóRIO: Hospital Santa Cruz � Fone 22-0033 - do 8�-

gunda a sexta-feira, das 15 às 19 horas.
'

�j
R.E5lD:tNCIA ; (Rua 'Felipe Schmidt, �3'- Fone _22��32f). , ��JUUIV�ilJl�y,uJ!.&.U..U' m m Ul.".UJ!.�.uBJU1.ll1$�l!JLU.I.ll-I

1 x

C IDA S C p r o m o v e s s i 5 t ê n c i a,
·Cooperativista

. �
� , J ' , I;

•

,

trativas e gerencial, pois é ob- que se espera. Trata-se do Pro

jetivo' da Companhia, prestigiar grama de Comercíalízação da
todas as formas associativas de Pequena, � Méqia,. Produção
produtores. Agrícola, que vai' ser' estrutu

Segundo o D.iretor Presidente- rado no' decorrer deste ano.

da CIDASC, Nelton Rogérío de Este novo programa depende
Souza, todo o trabalho feito diretamente do Programa. de
nas cooperativas, no sentido de Cooperativismo, pois há neces

organizá-las, gerencial e admí- sidade. que- a pequena ou mé

nístrativamente, é fundamental dia cooperativa estejam' bem
para que' Um outro programa organizadas tanto no plano ge
.da CIDASC obtenha o sucesso rencial como no administrativo.

i " ,.

v

\

Fpolís. 09,028t - Prestando .

assistência administrativa e ge
rencial

.

às pequenas e médias

cooperativas do Estado de San
ta Catarina,' continua em pleno
desenvolvimento o Programa de

/

Cooperativismo da C I DAS C

Companhia Integrada de Desen
volvimento Agrícola de Santa

Catarina, empresa vinculada à
Secretaria da Agricultura e do
Abãstecírnento.

.

Trinta e duas cooperativas
agrÍcolas foram beneficiadas
com o Programa durante o ano
de 1980, abrangendo 7.600 as
sociados, ,

contando" com o con

curso de seis equipes regionais
cada uma delas formadas ba-:
basicamente por um engenheiro- ,

agrônomo, um técnico em con

tabilidade e um contador, tra
balho este que veio a benefici
ar 135 municípios do- Estado.
Em caráter suplementar, a

CIDASC, vem assistindo estas

pequenas e médias cooperativas;
carentes de estruturas adminis-

mn_ ,.ri -

Curso especial de,

Decoração
CURSOS DE DEÇORA:ÇAO

PARA ALUNOS DE
TÓDO BRASIL '

.

_A E.D.I. - Escola de De

coração de Interiores de Porto

Alegre (vinculada à Escola Bra
sileira de Artes) comunica, a to
das as pessoas interessadas, em
estudar a arte e ,a' técnica de

planejamento de ambientes, re
s'dentes em qualquer localidade
do' país, que abriu mais 500 va

gas para seus cursos profissio
nais, avançados de Decoração de
Interiores por correspondência.

Pata estes cursos não são
€xigidos conhecimentos prévios,
pois as aulas começam com os

ensinamentos. mais simples, po
dendo inscrever-se qualquer,
pessoa que· goste de decoração.

o programa do curso é, de
autoria do arquiteto' Simão

\ Goldman, autor dos livros de,
Psicodinâmica das Cores' (5.a·
edição) e de mais onze -, obras
técnicas sobre cores em ambíen •

tes e de Decoração de Interiores.
pára maiores informações.

e matrículas, escreva para a ES
COLA DE DECORAÇÃO D,E
INTERIORES _ 'CAIXA POS
TAL '2200�_ PORTO ALEGRE
-r- RS-- CEP 90.000 - ou para
a. Rua Mathias José Bins, 53D - "

,.

Bairro Três Figueiras -

\

FO-
NES: (DDD 0512) 32-2013 e

31-0792.

CART'ÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA COMAR·

CA DE CANOINHAS - ESTADO DE. SANTA CATARINA
\. "

, \

Edi,ta1 de Loteamento
EULALIA GL4BA KOHLBECK, Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca' de Canoinhas, Estado � de Santa

Catarina, na forma da Lei,

F�z público, para ciência dos-interessados, em cumpri
mento ao .disposto no art. 19 da Lei n." 6.766, de 19/12/1979, que·
por SEBAS�IÃO PRUDENTE .VIEIRA e sua mulher LILIA MÜL
LER VIEIRA, NADIR N. GRANZA e seu marido BERNARDO

GRANZA, ROBERTO MüLLER e sua mulher NILDA S. MüL:

LER, e VENCESLAU MüLLER, foram depositados em seu ,Car ..
'

tório, memorial descritivo, planta e demais.papéis e documentos'

)relativos ao Loteamento "GUSTAVO MÜLLE�", situado na cida
de de Major .Víeira, desta.comarca, 'conforme planta abaixo.

o

• "

I

- As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados
quanto ao domínio. do referido imóvel, deverão ser apresentadas
dentro do 'prazo de quinze (15) dias, 'a contar da' data da tercefrá
e última publicação do presente Edital. Findo o prazo e não ha
vendo impugnação de terceiros "'ou deste Ofício, será procedido o

registro.
- .

I O processo encontra-se a disposição dos interessados,
neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas; Estado de Santa Catarina, aos 03 (três)

- dias do mês de fevereiro de 1981. ...' .:

, ,

EULALIA GLABA KOHLBECK
.

Oficial do Registro de Imóveis -, ÇPF n.? 249 111 199/34
/

'�RlA De lOTES- l.en.50M2
\Á,UÁ DI! RUAS - 1'.I�:S.50M2

!SCRITU FlA- - 3,025.00 M2

. --------�--------�----,---,-�------

Esquadrias Santa
, -,

C'fUZ S.
:

A.:
_CGCMF,. 83.188. 789/000í-83

/

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA É EXTRAORDINARIA\

'. EDITAL DE CON�OCÁ!ÇÃO
.. São convidados os senhores acionistas desta sociedade,

para se 'reunirem em Assembléia geral ordinária e 'ext,raordin�ria,
.

a realizar-se no dia 19' de março de 1981, às 15 horas, em sua se

de social, sita a Rua Expedicionários n.? 304 nesta cidade de Ca
rioínhas-BC, afim de' deliberarem sobre a seguinte ordem do Dia i

I �

1. o -. Tomar as contas da -Diretoria; examinar, discutir e votar
,

.

as· demonstrações financeiras, relativas ao exercício encer- .'

rado em 31 de Dezembro de 1980.
, -

2/') _- Aprovar a Exp-ressão da Correção monetária do capital so-··
cial, no valor Cr$ 11.933.300,00 e sua conseqüente capí= ,

talízação ,

'

,
.

-

"

3. e ,- Deliberar sobre o aumento do capital social ·de Cr$ .

23: 500.000,00 para C�$' 35.400.000,00, mediante a eapíja-
-

lizaçâo da correção monetária do capital realizado.
4.· - Alteração do artigo 7:° dos estatutos sociais.

'. ,

15.·, --' Outros assuntos de interesse da sociedade.

A V I S O

Avisamos aos senhores' acionistas que .se acham a �ua .

disposição na sede, desta sociedade, os documentos de que trata
e artigo 133 da Lei n." Q. 404 de 15.1.2.76.

, ,

, :..Canoínhas (Se), 03 de Fevereiro de 1981.
.

ANTONIO TRELA _' Diretor Comercial
. .". 1 .. : _",:_,.( ,.

\
,
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Delegado do IBDF quer impedir caça em se durante a temporada
do Presidente do IBn.F' regulamen- Essa me�talidade já começa a gà:'dos, a caça ficará proibida para

.

ma -também 'está ajudando .a fisca
tando a temporada de caça desse ser veríf'icáda, segundo ele. Um algumas espécies,'. segundo o enge- lízar a exploração da flora, mais
anc"; Mas anualmente o presiden- dos exemplos disso é o aumento na nheiro Agrônomo. "A capivara, e a especificamente os desmatamentos.
te do Instituto ouve os delegados quantidade de pedidos de autoriza- jaguatirica ou gato do=mato, espé- Antes de falar sobre a erva-mate, o

do IBDF do. País com respeito ao ção ·para o abate de árvores .. Antes cies em extinção em Santa Catarina, Delegado lembrou que enquanto a

assunto. Como nas vezes anterio- construtoras e o público derruba- não poderão ser abatidas", decla- caça está proibida em Santa Cata-
res, Ulisses Andrade disse que vai vam árvores na cidade sem qual- rou. rina os infratores ficam sujeitos a

sugerir a não abertura de uma tem- quer autorização. Hoje,explicou, as contravenção penal e apreensão da
parada de caça em Santa Catarina. firmas e as pessoas vêm ao IBDF Embora não tendo funcionários arma, munição e do animal caçado.

pedir autorização, que caso seja específicos para a fiscalização da
concedida o Corpo de Bombeiros oaça, o Delegado disse que o convê
encarrega-se de executar o abate. nio com a Fatma, .Fundaçâo de Am.

paro à Tecnologia e ao Meio Am
biente, tem permitido uma ação
mais eficaz neSS'2 sentido.

.

Delegado do IBDF, Ulisses Ar
ruda de Andrade, vai sugerir· ao
presidente do órgão que não permi
ta a caça no Estado na· próxima
temporada que normalmente acon- .

tece 'entre 15 de maio a 15 de agos
to. Na, mesma oportunidade em

que falou que há 'três anos a caça
é proibida em Santa Catarina, o

Delegado explicou que uma comis
são, composta inclusive por funcio
nários do 'órgão, em Brasília, estu
da uma nova legislação para a er-

va-mate .

'

"Até o momento, disse Ulisses,
Arruda de Andrade, não houve ato

Para o Delegado a temporada
de caca normalmente estimula a

matança indiscriminada : de espé
cies, inclusive, as que estão em ex

tinção. "A abertura do período de
caca . dificulta a formacão de uma

mentalidade preservacicnista".

eh ,ME'

Mesmo que a temporada seja
aberta por ordem do Presidente do
IBDF\ embora o normal seja o Pre
sidente acatar a sugestão dos Dele-

- O Código Florestal' prevê 'no
artigo 27 da Lei 5.197 'de janeiro de
1967 penas que variam 'de 3 meses
a 1 ano de prisão

-

simples ou multa
de um a dez vezes o salário mínimo
'mensal do lugar, ou' ambas as pe-:
nas cumulativamente.

I

.. ,.-e

• M*'"it?rttttfei"!Me'· "het.-. W'..

Prefeitura Municipal de Canoinhas
"

Aviso de Licitacão
,

. ,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi-.
nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Tomada
de Preço _ Edital n.? 017./81, para "Aquisição de OI" (um) Rolo Com

. pressor vibratório, tracionado, fabricação Nacional -.'Cilindro Liso, com

prazo de entrega das. propostas até às 10 (dez) horas do dia 09 (nove) de
-março do corrente ano, (09,.03.81).

-
(

Cópia (lo referido Edital e maiores esclarecimentos serão 00-
tidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 17 de Fevereiro de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO _. Presidente da Comissão
('

-

- .MMe FÉ H*WBí Mp pax:ws-. çwwwe·M;iA. & ,·t· 'HMMNe

./

'Prefeitura Municipal de Canoinhas

Portaria N.o 07/81
,

.. Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO Pre-
, ,

feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve:
, NOMEAR COMISSÃO DE AVALIA'ÇAO

- I
.

. Integrada pelos Srs. Rimon Seleme, Hugo Antônio Peixoto e

José Bonifácio' Furtado, para procederem a avaliação de um terreno com, a
área de 800,00 m2 e de uma casa construída ,de 'madeira, medindo 56 n12-,
situados a rua Mal. Floriano Peixoto nesta cidade; "de propriedade da viú
va Sra. Angelina Bechel Wendt e filh8s, Srs. Nestor Luiz Vvendt Neto,
Angela Raquel Wendt Jarschel e Tânia Regina Wendt Schulka, no prazo
de (10) dez dias:

Gabinete ,do Pr�feito Municipal de Canoínhas, em i16 de fevereiro de 1981.

Dr. BENEDITO THEiítÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

_ Registrada e publicada- a presente Portaria, no Departamento
Administrativo Municipal, em 16/02/1981. /

'

JOSÉ BONIFÁCIO FURTADO
Coordenador Admínistrativo :

Dr. BENEDITO THER,ÊZIO DE CARVALH9 NETTO, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado . de Santa Catarina, no
uso de suas atribulçôes legais e de <conformidade com o. art.
70 da Lei Complementar n." 5 de 26/11/1975, resolve:

NOMEAR COMISSÃO SINDICANTE

Constituída dos 'Servidores, Srs. JOSÉ BONIFÁCIO FURT'A
DO, SÉRGIO JARSCHEL e OSMAR SABBAGH, sob a presidência do pri
meiro, procederem a uma Sindicância, para apurar responsabilidade, com
base no requerimento protocolado sob n.? 264 datado de 10./02./1981, no

qual o Sr. Aldamír Klempous, requer indenização de pelo menos 50'%
(cinquenta por cento) dos' danos causados em seu veículo Chevrolet Opa
la 2 portas, ano de fabricação, 1979; ocasionado por um veículo de proprie
dade desta Prefeitura Municipal, no prazo de 3 (três) dias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 19 de fevereifo de 1981.
,

(
,r

.

DJ.·. BENEDITO THER1ÉZIO OE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

- -

.'
_
Registrada e publicada a presente Portaria, no Departamento

Administrativo Municipal, em 19 de fevereiro de 1981., .

JOSÉ BONIFÁCIO FURTADO

r
Coordenador Administrativo

- \

m

,

,

Através desse convênio a Fat-

FMi"''''

.,

Prefeitura, Municipal de Canoinhas

Decreto N. 08-81
APROVA _SUBDIVISÃO DE' UMA ,ÁREA DE TERRAS

Dr. BENE;DITO THERÊZIO DE CARVALHO NE.TTO, Pre
feito Municipal de' Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no
uso. de suas atribuições legais. e,' de conformidade com a Lei
D.IO 830 de 04/ti,/1968,

DECRETA:

Art. 1.'0 - Fica aprovada a subdivisão de uma área de terras,
medindo 1.123,62 m2, procedida pela Sra. Maria de Souza Pabst, consti
tuído do lote n.? 11 do loteamerito da mesma; ficando o imóvel em pauta
assim distribuído: o lote n.? 11 com a área de 561,81 'm2 e o-Iote n.? 19·
com a área de 56}-,81 m2, situados no Bairro Agua Verde, nesta cidade,
em conformidade com 0' despacho do Sr. Engenheiro da Prefeitura Muni
cipal, exarado no requerimento protocolado sob n.? 402 datado de 07/3V1979
'e, rias respectivas plantas.

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor na 'data de sua

publicação, revogadas as disposições em, contrário ...

Gabinete do Pre�ei_to Municipal/de Canoinhas, em 16 de fevereiro de 1981.
.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeito' Municipal
. J '.

- Registrado e publicado 'o presente Decreto, no. Departamento
Administrativo-Municipal em 16 de fevereiro de 1981.

José Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo

Decreto 09-81-N.
APROVA SUBDIVISÃO DE UMA, kR�A DE TERRAS

\

Dr. BENEDITO THERÊZIO-DE CARVALHO NETTO, Pre
feito Municípal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, 'no'"

,

uso de 'suas atribuições legais e, de conformidade com a
- Lei

\
'

.. n," 830 de -04/06,/1968,
,

DECRETA

Art. 1.0 - Fica aprovada a subdivisão de uma á�ea de' terras:
medindo 1.567150 m2, procedida pelo Sr. "Waldemar Nader, constituído dos
lotes n.?s 01 e 02, da quadra n.? ;04 loteamento Jardim Esperança; o imó
vel em pauta ficará �ssim distribuído: o lote n.? 01 'com a área de 540,00 ;n2;,
o lote n.? 17 com a area de 450,00 m2; e' o lote .n.? 18 com a area de 577,50 '

m,2, situados a Rua Bolívia esquina com a Rua São Domingos, nesta cidade,
em conformidade com o despacho do Sr. Engenheiro dá Prefeitura Muni ..
cipal, exarado no requerimento protocolado sob n.? 545 datado de 20/03/80
e, nas respectivas plantas ..

I
.

_art. 2.° ,- Este Decreto entrará em vigor na datá de sua pu-
blicação, revogadas, as disposições em contrárie .

'

Gabinete do Prefeito 'Municipal de Canoinhas, em 17 de fevereiro de 1981.

Dr. Benedito !fherézÍo de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
. Registrado e Publicado o presente Decreto, no Departamento

Administrativo Municipal em 17 de fevereiro de, _1981. _

.'.

José Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo

Decreto' , N. 10-81.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA UMA ÁR.EA DE TERRAS

Dr. BENEDITO TH;ER,ÉZiO DE CARVALHO NET'TO;"Pre
feito Municipal de Canoinhas, 'Estado de Santa Catarina, no

.

uso de suas atribuições legais e', nos termos do artigo 6�� do
Decreto Lei 3.365 de 21,/061/1941,

.

D E C R'E TA
-

Art. 1.0 - Fica declarado de Utilidade Pública para fins de
desapropriação, amigável ou judiciar, uma área de terras medindo 800,00
m2 e uma casa construída de madeira, medindo 56 m2, constituído de par
te doIote n.? 156, carta de aforamento n.? 96, � registro municipal n.? 173',
de propriedade da Viúva Sra. Angelina Bechel Wendt e filhos Srs. Nestor
Luiz Wendt' Neto, Ângela Raquel Wendt Jarschel e Tânia Regina Wendt
Schulka, situados à Rua Mal: F'loriano Peixoto, nesta cidade.

.

, Art :-2.° -, Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário '

,--

,

,.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas, em 17 de fevereiro de 1981 .

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
, Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto no Departamento
Administrativo Municipal, em 17 de fevereiro de 1981.

'

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

r.:

- ? ",*,*+WtM*W9
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/

Pecuária
Ltda.

Plano de. aplicação
- Municípios é

p r ajuda
aprovado

Juízo de Direito da 2a. Vara Cível da Comarca de Canoínhas - Sta. Catarina

Edital. de Citação com o prazo de trinta . (30) dias

'. ,

Cooperativa Agro -

de' Canoinhas
Segundo portaria publicada

no Diário Oficial do Estado, a

Secretaria dos Transportes e

Obras teve aprovado o seu Pla
no de Aplicação, no montante
de Cr$ 130.000.000,00" para o

Fundo de Assistência Rodo
viária - FEAR -, de ajuda aos

municípios catarinenses.

(

\ ' ..

o Doutor Cláudio Barreto

Dutra, Juíz de Direito
.

da
2.a Vara Cível da Comarca

. de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma
da Lei, etc.

FAZ SABER:- aos que o pres-en
te edital virem 'Ou dele conheci
mento tiverem, por parte de
PEDRO KORCHE e sua mu

lher MARIA VAZ, DE FREI-
I TAS :K.ORCHE, brasileiros, ca
sados entre si, ele lavrador, ela
do lar, residentes e domiciliados
em Paciência dos Neves, Muni
cípio e .Comarca de Canoinhas,
Santa Catarina, portadores do
eIC n.0247 004,799/49, foi reque
rida uma ação de USUCAPIÃO
autuada sob n.? 814, do seguín-

, te imóvel a seguir transcrito:As chapas que concorrerão as eleiçôes .de que· Gleba n.? 01 - com 73.500 m2,

t�altado p�r",ágra�o 1.0'. artig? 30.� do Estatuto So-
e confronta-se ao Norte com

ciai, everao ser obrigatoriamente apresentadas W ld
.

V" d N
.

C Ih d Ad
.. .

t
-

f
.

a erniro ieira o ascimen-
ao t'On�et o ed tmlndls raçao, co� .orm� regi- \ to, ao Sul com terras de Gabriel
men O In e;rno, '

en ro o prazo rmnimo de lü . 01'
.

I t
(dez) dias da data da realização da Assembléia. rOI�os�soevInlCzd'ean es. e :p_?r um l�r--r-,

- 'Omlnaçao e a em

2) Para efeito de cálculo de quorum para instalação deste com Francisco Alves Ri
da Assembléia, esta Cooperativa - tem 877 Asso. beiro, e finalmente a Oeste com
ciados.

-

Silvestre Antonovicz, 'Gleba n.?
02 - ao Norte com .Gabriel
Oleskovicz, ao 'Sul com terras
de Waldemiro Vieira do Nasci
mento, e Antônio Samerdack a

Leste com Antônio Samerda�k,
e finalmente a Oeste por um ar-

, 'roio sem 'denominação e, além
deste com 'Paulo Gruchikoski.
Ficando o' citando advertido de
que não sendo contestada a ação
presumir-se-ão aceitos. como
verdadeiros os fatos- articulados
pelo autor' (art. 22�' § l.0 C/C
o art. 285 2.a parte do C.P.C.).
Tendo pelo MM. Juíz "de Direi
to sido designado para o dia 14
de maio de 1981, às 10:00 horas,
para a audiência de Justifica-

1) - Apresentação, di�cussão e julgamento do Relatório de Ati-
. vidades, Balanço Geral, Demonstração de Sobras e Perdas

e demais documentos relativos ao exercício de 1980;
I 2) - Apresentação, discussão e julgamento do Parecer do Con

selho. Fiscal, sobre os documentos relacionados no ítem 1.0;
�) - Eleição e posse do Conselho de Administração para 'O pe

- ríodo de 1981 a 1984;
4) - Eleição e Posse do Conselho Fiscal para 6 período de 1981/

1982;
.

\

õ) _. Autorização para, 'O; Conselho de Administração contrair
Empréstimos e Financiamentos nos órgãos financeiros do
País, destinados à EGf, Pré Comercialização de Cereais
para �afras 81/82 e 82/83, para Capital de Giro, Construções
de unidades armazenadoras, silos, árculos, máquinas e Equi
pamentos para escritório, 'Oferecendo para tanto as garan-
tias que forem exigidas inclusive' dar bens em hipotecas
avalizar enfim o que necessário for para a liberação dos fi
nanciamentos pretendidos;

. � \

c-.

6) - Assuntos Gerais.

Nota: 1)

Canoinhas, 27 de Janeiro de 1981.

Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas Ltda,
LUlZ FERNANDO FRE.ITAS - Presidente

2 lt

Rua Benjamin Constant N." 490 - Canoínhas _ SC

(OLSEN
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Rua Paula Pereira; 765 - Fone 22 ...0379 - Canoinhas-Sf'
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JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA·DE CANOINHAS
SANTA CATARINA

Edital de 'Citação com o prazo
"

de 'trinta (30) dias'
o Doutor Wilson Augusto
do Nascimento, Juíz de Di
reito Substituto em Exercí
cio, da Comarca de Canoi-
nhas, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da Lei etc,
FAZ SABER aos que o pre- I

sente edital virem, ou dele co

nhecimento tiverem, que por
parte ·�e ARTUR VOSSGRAU
e sua mulher, EULÁLIA RI
BAS VOSSGRAU, brasileiros,
casados entre si, ele lavrador,
ela do lar, residente e domicilia
do em Cachoeira, município e

comarca de Canoinhas, Santa
Catarina, foi requerida uma

ação de USUCAPIÃO, do se

guinte imóvel a seguir trans
crito: "Uma área de terras com,
J.12.802,25m2 (cento e doze mil,
oitocentos e dois metros; e vin-.
te e cinco centímetros), ou se

jam 4,5 (quatro e meio) alqueí
res, aproximadamente, situada
no lugar denominado Cachoei
ra, nesrte município e comarca, a

qual atualmente obedece as se-
. Wilson Augusto do Nascimentó

guintes . confrontações: Por 3 Juiz de Direito Substituto
(três) lados com o próprio re- 1 x

A distribuição dos recursos
é a seguinte: Construção, Con

servação e Melhoramento de
Estradas: Cr$ 38.000.000,00;
Conservação, Reconstrução e

Construção de Obras: de Arte:
Cr$ 40.600.000,00; Execução do
Programa de' Desenvolvimento
Urbano: Cr$ 30.000.000,00; Au-

xílio para Aquisição de Equipa-
mento Rodoviário: Cr$ .

'22.000.000,00 :
O referido plano foi aprovado
através de portaria do Subchefe
de Orçamento e Finanças, em

exercício, do Gabinete de Pla
nejamento . e Coordenação Ge-'

1 b]r� .

. :'. h'3Yl

ção, quando após ouvidas as tes

ternunhas arroladas, será prola
tada a sentença decidindo sobre
a referida Justificação. E para
que chegue ao conhecimento de
todos mandou expedir 'O presen-'
te edital que será afixado no

lugar de costume e publicado
na forma da lei, etc. Dado e

. .

passado nesta cidade de Canoi-
nhas, Estado de Santa Catarina,
aos' seis dIas do mês de janeiro
,de 1981. Eu, Zaiden E. Seleme,

.

Escrivão o subscrevi.
CLAUDIO BARRETO DUTRA

Juiz-de Direito
') a VMI. ara

1 x

querente, e outro lado com,
Ozório Ferreira Alves: tendo
pelo MM Juiz de Direito, sido
designado oPróximo dia 28 de
abril de 1981, às 14:00 horas,
para a áudiência de Justifica-'
ção, quando, após ouvidas as

testemunhas arroladas, será
prolatada a sentença, decidindo
80bre a, referida Justificação. E
para que chegue ao conheci-

.

mento de todos, mandou expe
dir o competente edital que se

rá afixado no lugar.de costume,
e publicado na forma da lei. Fi
cando os citados advertidos de
que; não sendo contestada a

ação, presumír-se-âo aceitos co

mo verdadeiros Ü'S fatos arti-
�

culados pelo autor, (art. 223 §
1.'0 c/c. o art. 285 2. a parte do
C . P . C . ), Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas, Estado de
Santa - Catarina, aos dezesseis
dias do mês de janeiro de 1981.
Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão
o subscrevi. \

o carnaval está· aí! I
n I � i , , , ,.,. , ,n • • i. •m' '.i • • • • • • ••••••• itifiIhti'ifii .......Oi' •••••••T�""" ••••õ....._.... i.n""",

I

Toca-Discos Stereo «'Philips» por apenas CrS 5,600,00
(�njuntos EstofadOS • 2' Poltronas e Sofá ..Cama pêr apenas (r$ 6.500,00
RelógiO ,«Orient» em 5 pagamentos sem a,cresclmo e, a vi'stl 'com.

aquele descontão.
. '!RAN GA . É- cor-As, DORMITÓRIÓS PARA CASA: E INF�L�COZINHAS AMERICANAS TODES

E CHINI, TV A CORES (SANYO, SHARP, PHILIPS), TV PRETO E BRANCO - (PHILIPS,

� PHILCO), FOGõES A LENHA E A GAS, REFRIGER�DORES, ARMÁRIOS COM PIAS

(SIMPLES E DUPLAS); BICICLETAS, ENCERA.DEIRAS; MAQUINAS DE COSTURA E DE

LAVAR, COLCHÕES, VIOLõES, CARRINHOS E BERÇOS, RE;LÓGIOS -DE PAREDE, HÁ-
,

-

DIOS, TOCA-FITAS E UMA INFINIDADE DE ARTIGOS.
'

,

I r-'_

NA 'IMPRESSORA OURO VERDE LTDA. VOCÊ ENCON�
TRARA SERPENTINA E CONFETE PARA BRINCAR ,E SE
/ DIVERTIR.'

VerdeOuro Ltda. " ,

,1!!" II l" I! 'l' 111 '1>111" Q II II 1U!.!l1 II n,JLILLI.IU D II 111' R! n!il!' II li' Ú,1I8,1U1II'II!lJYUI a 1II11!l1!! Ui �:Y1l..!.!..'L

--

-Tinfas YPI
/

/
.

Plástica
,r.,.

- Oleo- Vernizes

-

SUPER 'OFERTAS

CO'MERCI
-�- C R E D I. A R I Ú PRó P R I C)

,L HIRT

CANOINHAS
I

Rua Caetano Costa, 495 - Fone 22-05.55

'\

•

---:-

SANTA CATARINA

.L!:!:!!:! • • � • • n • • • p • • • • .. • , ..... ' lU • • ....u • • • • , II 'r.6I-' II • , , • , , , II , • I , • , • II! '
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CANOINHAS (CN) - o Prefei

to de Irineópolis, Roberto Batscha
u:el' � o novo Presidente da Associa
�ão dos Municípios do Vale do Ca

Ju')jnhas, (Al\tIVAC), eleito e empos
sado na última quarta-feira em re

uJÚão realizada no recínto da Câ
•ara Municipal de Canoinhas ,

A Assembléia Geral Ordinária
da: Amvac, que por motivos impe
riosos 0ra adiada do dia 5 para o'

dia 19, contou coma presença de
t. doe cinco prefeitos associados,
'Selldo eles Benedito Therézio de
Carvalho Netto, de Canoinhas; Ro
berto Batschauer, de Irineópolis e

Claudio Gadotti, de Major Vieira,
@te último, o até então Presidente
_ A!sociação, que cumpriu manda
t'. provisório de apenas 6 meses.

Prestigiaram o acontecimento,
• ::Piresidente do PDS de Canoinhas,
Oldemar Mussi; o Presidente da Ju
l'entude Democrática Catarinense
,tla Microrregião, Luiz Sérgio Buch,
• Põrto União; O Professor Fer

�do Martini, Diretor do Departa
mento de Educação da Prefeitura
de Põrto União; o Presidente, do
,JDC de Três Barras, Pedro Rogério
lhiw e os Presiàent�s de Câmaras
de Vereadores, Edmundo Bitten

t!.W;ll de Canoinhas: Elmut Knoll,
fie Iríneópolis: Ernani Wogeinaki,
e e vereador Adernar Schumacher

, ,

M Três Banas.
.

A REUNlAO

·

(;) Presidente, Claudio Gadotti
abriu a reunião saudando os pre
seates, passando a direção dos tra
balhos ao Prefeito anfitrião, 'I'heré-
2io Carvalho. O prefeito de Canoí
:alms 'cumprimentou os companhei
ir. e agradeceu a presença de todos,
�cmvidando em seguida a Secretá
wa dá Amvac a proceder a leitura
d. ata da reunião anterior e da cor

MSpondencia expedida e recebida
"e1a Associação. Depois, Therézio
IOUoitou à Secretária para que fi
:H.'S06.e a leitura da prestação de con

fà referente ao exercício de 1980.
,

Obedecendo rigorosamente o

��ro 12 dos estatutos da Arhvac,'"
4ItU. exige o quorum de 60 por cen

te do total dos membros, o alcaide
ftnoinhense suspendeu a reunião

'W 13 minutos para a formação das
/ tf),aprul para a 'eleição da nova di
",$ para o período 81/82.

T&1l'iinaildo o prazo regula-
,,_.ta.r procedeu-se a votação se-

••ta. eu] a chapa vencedora é a se

Malifite: Presidente, Roberto Bats-·
••uer. Prefeito de Irineópolis; 1.':>

Vic.e-Presidente, Benedito Therézio
da Carvalho Netto, ,Prefoeito de Ca

llóinhM; 2.° Vice-Presidente, Erna,
lti 'Wogejnaki, Presidente da C'âma-

ra de Vereadores de Três Barras;
Conselho Fiscal, Efetivos: Victor
Buch Filho, Prefeito de Portá
União; Edmundo Bittencourt, Pre
sidente da Câmara de Vereadores
de Canoinhas e Odilon Pazda, Pre
feito de Três Barras; Suplentes:
Helmut Knoll, Presidente da Câma
ra de Vereadores de Irineópolis;
Walmor Bortolli, Presidente da Câ
mara de Vereadores de Porto Uniãó
e Cezário Koaski, Presidente da

Câmara de Vereadores de Ma]or
Vieira. Para Delegado e Suplentes
da Associação, com direito a voto
na Federação Catarinense de Asso

ciações Municipais, (Fecam), foram
indicados respectivamente, o Pre

feito de Major Vieira, Claudio Ga

dotti; o Prefeito de Três Barras,
Odilon Pazda e O Prefeito de Porto

União, Victor Buch Filho.

de combustível com veiculas parti
culares. A sugestão do jovem poll
tico foi aceita por todos e 'mereceu

o apoio incondicional inclusive d-s
J Presidentes das Câmaras de Verea

dores de Canoínhas e Três Barras,
respectivamente 'Edmundo Bitten

court e Erriani Wogeinaki .

POSSE

Em sua fala' de despedida do

cargo de Presidente, Claudio Ga
dotti agradeceu a confiança nele

depositada pelas seus companheiros
e destacou a união entre os Prefei
tos para o êxito de tudo a que se

propôs durante sua gestão. "Creio,
/ sinceramente que o nosso trabalho,
em torno da concretização do asfal
to Canoinhas-Porto União, seja
continuado com empenho pelo novo

Presidente e que se Deus quiser Ü'S

trabalhos serão iniciados ainda an

tes do final de' 1981, com o esforço
e o apoio dos Prefeitos e as Iíderan

ças políticas da micro-região, e

principalmente do Secretário .
dos

Transportes e Obras. À frente da

Associação, procurei dar tudo de

mim para poder. iniciar pelo me

nos a instalação da sede da Amvac,
recenternente implantada em Ca
noinhas" . Depois, anunciou aos

presentes o recebimento de um te

legrama do Secretário Chefe do Ga

plan, Norberto Ingo Zadrosny co

municando que ° Governador do

Estado autorizou a celebração de

convênio técnica-financeira de Cr$
850 mil para a Arnvac, com o fim

de cobrir as despesas de instalação
e pagamento do quadro de funcio-

\

narres . Finalizando, Gadotti de-

clarou-se satisfeito com a escolha
dei Roberto Batschauer para a Pre

sidência da Arnvac, bem como com

'�, harmonia e tranqüilidade entre

os membros na hora da' formação
da respectiva chapa. "Tenho certe
za que será um excelente Presiden

te, que dará tudo de si para o bom

desempenho dos trabalhos da Asso

ciação dos Municípios do Vale do

Canoínhas, e dizendo isto declaro
/

empossada a nova diretoria".

/

B&-280

Na pauta de assuntos de inte
resse geral da Associação, o assun

to de maior importância foi o' da

construção do asfalto da BR-280 no

trecho entre Canoinhas e Porto
União. Para informação de todos
os presentes, foi lido pela secretá
ria, um telegrama do Secretário dos

Transportes _ e Obras, Esperidião
Amin 'Helou Filho ao Presidente
da Amvac, Claudio Gadotti, convi
dando todos os Prefeitos' da Asso

ciação a participar dia 23 às 14h3ü
em Florianópolis, de uma reunião
com o chefe do 16.10 Distrito Rodo
viário Federal com a finalidade de

tratar do assunto relacionado com a

referida obra. Em seguida, o pre
sidente dos trabalhos convidou o

Prefeito de Irineópolis, Roberto
Batschauer a relatar O resultado da

viagem que os Prefeitos da Amvac

realizaram recentemente ao Rio de

Janeiro. Em sua esplanação, Bats

chauer fez questão de frizar "que o

próprio Diretor Geral do DNE:R,
Dr. David Elkirig Schwartz disse na

presença 'do Secretário dos Trans

portes de Santa Catarina, que ele e

o Governador BOrnhausen deve

riam dar todo o seu apoio e empe
nhar-se a., fundo em favor da

BR-280, que é O mais importante
corredor de exportação, até mais do

que a BR-282".

Roberto Batschauer ao' tomar
posse no cargo, afirmou: "tenho
certeza de que a colaboração que a

'

Associação encontrou em todos os '

Presidentes de Câmaras, Presidentes
do PDS e o pessoal da JDC, sempre
pronta a colaborar, além dos funcio

nários e a imprensa local e esta

dual, continuaremos com uma união

cada, vez maior. Agradeço a con

fiança que todos depositarám .em

mim e espero que aO final de um

anp de mandato eu possa deixar o

cargo com 'uma bagagem de boas

'realizações" .

Depois, fazendo uso da palavra,
o Presidente Mícrorregíonal .da
JDC, Luiz Sérgio Buch, solicitou
aos prefeitos da Associação o seu

consentimento para que todos OI!!

Presidentes Municipais do Movi-
I

menta, pudessem participar das

reuniõe!!l mensais da Amvae;' apro
veitando inclusive o mesmo. meio

dJe transporte utilizado pelos mes,·

mos, evitando gastos desnecessários

,

CANOINHAS (CN) -, De-,
,�clerio 'Poltr'onieiri, 22 anos, re
!!'idente na localidade de Felipe
:�ehmidt, é um jovem artista
f4ue pinta quadros nas horas de
,tolg,a. O seu excelente trabalho
.tl_amou a atenção do Super�i
tór do �ohral, Amadeu José dos
Santos, que resolveu ajudar o

artista danqo seu apoio, bem co

mo o material necessário pãra
Poltronieiri aprimorar sua pIn
tUra.

o jovem pintor, agora filia
do à Comissão' Municipal do
Mobral, terá condições de expor
suas obras dentro em Qreve ao

público canoinhense.
'

matrículas para o Curso Suple
tivo de 1.a a 4.a série, além de

diversos cursos profissionaliza.n
tes, que são O'S seguintes;,.-Corte
e Costura, Pintura em Tecido,
Bordado, Crochê, Tricô, Primei
ros, Socorros, Datilografia, Au

xiliar de Escritório, Recepcio
nista de Hotel, Garçon, Eletri-

.

cista, Mecânica de Automóvel,
etc.

(" Ano XXXIV
N.o 1608

21/08/81

MATRíCULAS

A Comissão Municipal do'
Movimento Brasileiro de Alfa
betização (MOBRAL), está co

municando aos interessados,
que encontram-se abertas, as'

c) Estar com débito pende.te
de julgamento em face de de!ea
ou recurso tempestivo (esta condi
ção aplica-se apenas a parte een

testada do débito);
d) Ter efetuado depósito ..na

dinheiro ou apresentar uma Pa! _..
guintes formas de garantia:

I - Hipoteca;
II .- Alienação Fiduciária de

bem móvel;
III - Fiança bancária;
IV _/ Caução das Obrigaçõu

Reajustáveis do Tesouro Nacional;
V - Vinculação das

.

parcelas
'

do preço do bem' a ser negociado a

prazo pela empresa;

VI - Penhora

Três situações impedem .a .Qa.
cessão do CRS: a primeira é relatí
va a existência de débito que nãQ

esteja garantido ou em regime die

parcelamento; a segunda diz res..-'

peito a falta de recolhimento dai

contribuições . devidas e a últi:ma
refere-se ao não cumprimente Qf>

regime de Parcelamento.
'

,f

O Instituto de Administração
Financeira da, Previdência e Assis
tência Social - IAPASb lembra às

Empresas e Contribuintes em ge
ral que o prazo de validade do Cer

tificado de Regularidade de Situa
ção - CRSo, termina no último dia
útil de fevereiro. O CRS para o

Exercício de 1981 deverá ser reque
rido na Agência da Previdência So
cial mais próxima de sua jurisdição.

O CERTIFICADO DE, REGU
LARIDADE DE SITUAÇÃO é o do

cumento exigido nas-solicitações de

financiamento, assinaturas de con

vênio e contratos com órgãos pú
blicos ou sociedades de economia
mista. Também ele se faz n.ere�s4rio
nas concorrências, tornadas de pre

ços ou outra forma de Iicitação des

tinada- à contratação de compras,
serviços, obras e alienações.

COMO REQUERER

o novo Certificado será válido
até fevereiro de 1982. Para obtê-lo
o requerente deve procurar a Agên- .

cia da Previdência Social e preen
cher o Pedido de Certificado, [un-.
tando os documentos que compro-'
vem a regularidade de sua situa-
'"

çao.
,

'CONTRlB,UINTE RURAL

O Contribuinte rural que .'.,.

eessitar do Certificado de ReguJ..
ridade de Situação, - CR5, deve

procurar diretamente o Represen
tante da Previdência Social, maís
iróximo de sua localidade, -levande
.os comprovantes de reeolhimente

d�s doze últimos meses.
1

Na Representação LOeal,.�
Previdência o Centribuínte irá li""

querer a emissão do Certificade,
cabendo ao Responsável verificar a

,

documentação apresentada, preen-
cher o formulário espeeífícó e 'en
caminhar tudo à Agência a que N

tá subordinado. Posteriormente a•. '

receber da Agência o Certificado"
o Representante Local fará a en,•

trega do mesmo ao ContriblPnte.

" "

Considera-se regular, para O re

cebimento do CRS, 'a EmpJ:esa ou
.

Pessoa a ela equiparada; que cor-i

provar:

a) Estar em dia com o recolhi
mento das contribuições e não;
apresentar débito relativo a corre

ção monetár.ia, juros de mora, mul-.
tas e outras' importâncias devidas
ao Fundo de Previdência e Assis
tência Social - FPAS, 'inclusive as

,

relativas ao Fundo de Liquidez da

Previdência Social - FLPS;

b) Ter firmado e vir cumprin
do Termo de Confissão doe Dívida
para liquidação parcelada de débi

to;

. ','

- CANOINHAS (CN) - Os
resultados e a colaboração de
todas as equipes participantes,
estão agradando os organizado
res do 1.0 Campeonato de Füte
boI de Salão da Indústria e Co
mércio de Canoinhas

São os seguirites os resultá-'
dos dos jogos realizàdos entre
os dias 12 e 18 últinl0:

DIA 12/02
rvlussi,O x 5 Hospital ./

Pedrassani O x 6 Fuck
Rigesa B 3 x O DamO"toski

DIA 13/02

Rigesa A 3 x 3 Procopiak
CELESC 2 x 6 BESe

.

Pernambucanas 9 x O Mussi

DIA 16/02
Pedrassani 5 x 4 Mallon
Rigesa B 2 x 2 Hospital
Dambroski 5 x O, Fuck

DIA 17/Q2
Rig_esa A 3 x 2 Olsen
CELESC 1 x 3 Zaniol(')
BESC O X 2 Pr9copia,k

DIA 18/02
Pernambucanas 4 x 5 Pedru,i.,
Rigesa B 9 x 2 Mu�lsi
Dambroski 4 x 1 MaU@n
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